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1.AMAÇ          : 
-         Arızalı makine, cihaz, donanım ve elektrik sisteminden kaynaklanan elektrik kaçağını önlemek, 
-         Elektrikli el aletleri ve ekipmanları ile çalışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak, 
-         Elektrik şebekelerinde ve yüksek gerilim ünitelerinde güvenli çalışmayı sağlamak. 
-         Çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi konusunda gereğinin yapılmasına yardımcı olmak. 
 
2.YÖNTEM             :  
Elektrikli El Aletleriyle İlgili Güvenlik Önlemleri  
-         Elektrikli el aletlerinin dönen kısımları, koruyucu kafeslerle ya da yeterli düzeneklerle 
korunacaklardır. 
-         Elektrikli el aletlerinin ve ekipmanlarının kontrolü ve bakımı, elektrik ve hava beslemeleri 
tamamen elektrik kesildikten sonra yapılacaktır. 
-         Elektrikli el aletlerinin mekanik aksamı ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir. 
-         Elektrikli el aletleri, iş bittikten sonra temiz ve sağlam olarak bakım haneye teslim edilecektir. 
-         Elektrikli el aletleri, topraklanmış hat üzerinden beslenecektir. 
-         Kablo uzatmaları, uygun ek bağlantılarıyla yapılacaktır. 
-         Elektrikli el aletlerinin kabloları, ıslak yerlerden ve mekanik darbelere maruz kalacağı 
mahallerden geçirilmeyecektir. 
-         Basınçlı aletlerin hortumları ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir. 
-         Arızalı elektrikli el aletleri, kesinlikle kullanılmayacaktır. 
-         Elektrikli el aletleri ve ekipmanlarının bakım ve onarımı, yetkili elektrikçiler tarafından 
yapılacaktır. 
-         Elektrikli el aletleri, çalışır vaziyette yere bırakılmayacaktır. Yüksek Gerilim Üniteleri ve 
Şebekelerinde Güvenlik Önlemleri 
-         Yüksek gerilim tesislerine, yalnızca yetkili Elektrik Mühendisi ve denetimindeki ehliyetli 
elektrikçiler girebileceklerdir. 
-         Yüksek gerilim ünitesinin bulunduğu mahallin zemininde, akım geçirmez yaygılar olacaktır. 
-         Yüksek gerilim ünitelerinde, yalıtkan eldiven, çizme ve gerilim kontrol çubuğu 
bulundurulacaktır. 
-         Yüksek gerilim ünitesinin kapısı, daima kapalı ve kilitli olacaktır. 
-         Yüksek gerilimli ekipmanların bulunduğu alana, ikaz bantları ve işaretleri konulacaktır. 
-         Yüksek gerilim ünitesinde, yazılı çalışma müsaadesi olmadan çalışma yapılmayacaktır. 
-         Yüksek gerilim ünitesinde çalışmalar başlatılmadan önce, elektrik enerjisi kesilecek, gerilim 
olmadığı görülecek, yüksek gerilim hatları kısa devre edilerek topraklanacaktır.   
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Elektrik İşlerinde Güvenlik Önlemleri 
-        Elektrikli el aletlerinin kabzaları yalıtılacaktır. 
-        Elektrikle çalışan, makine, cihaz ve donanımlar, elektrik çarpmasına ve statik elektriğe karşı 
topraklanacaktır. 
-        Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı yerlerin aydınlatma ve priz tesisatları ex-proof 
olacaktır. 
-        Elektrik Tamir ve Bakım Mühendisi, yılda en az bir defa elektrikle çalışan makine, cihaz ve 
donanımların topraklamalarını ölçecektir. 
-        Yüksek gerilim direklerinin etrafı, tel çitlerle çevrilecektir. 
-        Elektrik yangınlarında, karbondioksit tüplü yangın söndürücüler kullanılacaktır. 
-        Yangın anında, elektrik şalterleri hemen açılacak ve yangın yerinin elektrik enerjisi kesilecektir. 
-        Elektrik devrelerinde, arızalı, kırık, çatlak fiş, priz ve anahtarlar kullanılmayacaktır. Paratoner 
Sisteminde Güvenlik Önlemleri  
-        İşyerlerinde,  yıldırım düşmesi riskine karşılık paratoner sistemi tesis edilecektir. 
-        Radyoaktif paratonerler kesinlikle kullanılmayacaktır. 
-        Paratonerlerin yıllık periyodik bakım ve kontrolleri ve topraklama ölçümleri Elektrik Bakım 
Mühendisi tarafından yapılacaktır. 


